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Acte adoptate
Ordinul nr. 2.368/2.604/C/2019 al ministrului finanțelor publice și al ministrului
justiției pentru modificarea pct. 4 alin. (3) din anexa nr. 7 la Ordinul ministrului finanțelor
publice și al ministrului justiției nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de
stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare
din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor formulare utilizate în
administrarea impozitului pe venit - M. Of. nr. 532 din 28 iunie 2019;
Hotărârea nr. 29/2019 a Senatului României referitoare la Comunicarea
Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca
Centrală Europeană și EUROGRUP Semestrul european 2019: evaluarea
progreselor înregistrate în ceea ce privește reformele structurale, prevenirea și
corectarea dezechilibrelor macroeconomice, precum și rezultatele bilanțurilor
aprofundate efectuate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.176/2011 - COM
(2019) 150 - M. Of. nr. 522 din 26 iunie 2019;
Ordinul nr. 2.407/2019 al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea Ordinului
ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac
parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug - M. Of. nr. 514 din 514
din 25 iunie 2019;
Ordinul nr. 2.215/2019 al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea Ordinului
ministrului economiei și finanțelor nr. 3.663/2008 pentru aprobarea înființării Unității de implementare a
ajutorului de stat individual în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de
ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională - M. Of. nr. 509 din 24 iunie 2019;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1.103 al Comisiei din 27 iunie 2019 de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1.210/2003 al Consiliului privind anumite restricții specifice în relațiile economice și
financiare cu Irak - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 175 din 28 iunie 2019;
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1.099 al Comisiei din 27 iunie 2019 de modificare a
Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 412/2013 al Consiliului de instituire a unei taxe antidumping
definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii instituite la importurile de articole de masă și articole de
bucătărie din ceramică originare din Republica Populară Chineză - Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneL 175 din
28 iunie 2019;
Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1.087 a Comisiei din 19 iunie 2019 privind scutirile de la taxa
antidumping extinsă asupra anumitor componente pentru biciclete originare din Republica Populară Chineză,
în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 88/97 - Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 171 din 26 iunie 2019;

Proiecte legislative
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Proiect de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum și a
documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susţinerii situaţiei economice și financiare publicat în data de 27 iunie 2019;

Proiect de ordin pentru aprobarea modelului și conţinutului formularului (300) „Decont de taxă pe
valoarea adăugată” - publicat în data de 26 iunie 2019;
Proiect de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de ducere la
îndeplinire a atribuţiilor ANAF în domeniul sancţiunilor internaţionale - publicat în data de 26 iunie 2019;

Ministerul Finanțelor Publice

Proiect de ordonanță de urgență privind instituirea unor facilități fiscale
prin care se propune instituirea unei măsuri excepționale de acordare a unor
facilităţi fiscale prin care se urmăreşte stimularea achitării voluntare de către
contribuabili a obligaţiilor de plată restante la buget, maximizarea încasărilor
bugetare, stimularea mediului economic şi, respectiv, diminuarea arieratelor
bugetare - publicat în data de 25 iunie 2019;

Senatul României
Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2019 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii care reglementează posibilitatea de continuare a programelor de
sprijinire a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii de către entitatea cu atribuții în domeniul
IMM, respectiv Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, pentru perioada de
programare 2020-2027 - publicat în data de 28 iunie 2019.
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